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Проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността 
и иновациите“ се изпълнява от Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални 
програми за развитие“ (ПАЕНПР) “ в партньорство с Фондация „Ес О Ес Предприемачи“ в рамките 
на процедура № BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна 
програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.
 Общата цел на проекта е свързана с увеличаване на гражданското участие в процесите 
на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и 
иновациите.
 В рамките на проектa, като част от неговите дейности, са изготвени два 
аналитични доклада. Първият доклад съдържа изводи и препоръки относно настоящото 
състояние на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите, в рамките на което са 
разгледани добри практики и иновативни решения в други европейски страни, и са формулирани 
препоръки за подобряване на гражданското участие, адресирани към основните участници в 
процеса, а именно публичната администрация и неправителствения сектор, в т.ч. социално-
икономическите партньори, организациите на бизнеса, НПО в сферата на икономическото 
развитие и конкурентоспособността. Вторият доклад, стъпвайки на ситуационния анализ на 
състоянието на партньорството и препоръките за подобряването му,  разработва цялостен 
инструментариум (механизми, методи и инструменти) за ефективно партньорство в областта 
на политиките в областта на конкурентоспособността и иновациите. В него, предвид 
важността му, е отделено особено внимание на съществуващите институционализирани форми 
на партньорство в сферата на конкурентоспособността и иновациите, като са формулирани 
конкретни предложения за подобряването им.
 Настоящата брошура представя в обобщен вид изводите и препоръките, изведени 
от посочените два аналитични доклада, с цел те да послужат на различните участници 
в партньорството в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации в 
практическата им работа в процеса на гражданското участие.
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 АНАЛИЗ НА ПАРТНЬОРСТВОТО В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКИТЕ ПО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ

СЪЩНОСТ НА ПАРТНЬОРСТВОТО
 Принципът на партньорство е в основата на реализирането на политиките на Европейския съюз, както и на 
националните политики за развитие. Този принцип се прилага на всички нива на стратегическо планиране и програмиране, изпълнение, 
мониторинг и оценка на публичните политики и програми, в т.ч. и в сферата на конкурентоспособността и иновациите. Работата 
в партньорство предполага тясно сътрудничество, както между публичните органи на национално, регионално и местно ниво в 
държавите-членки, така и сътрудничество между администрацията, бизнес сектора и гражданския сектор (НПО). 
 Партньорството в сферата на конкурентоспособността и иновациите е пряко свързано с реализацията на три главни 
цели, а именно: (1) точно формулиране и прецизиране на политики и програми, така че да отговарят на нуждите и интересите на 
всички заинтересовани страни, (2) ефективното изпълнение на политиките чрез съгласуване и синергизиране на усилията на всички 
участници в процеса и (3) повишаване на капацитета за участие в процеса на всички участници, което е важен фактор за цялостно 
повишаване на ефективността и ефикасността на публичните политики и доброто управление.
 В основата на принципа на партньорство при формулирането и изпълнението на политиките в областта на 
конкурентоспособността и иновациите, лежат две базови идеи: 
  • Първо, съвременните възможности и предизвикателства в областта на икономическото развитие, иновациите и 
социалното включване са твърде комплексни и взаимнообвързани, за да е по силите на всяка отделна институция или организация 
да отговори на тях самостоятелно. Това изисква прилагането на многостепенен и интегриран подход на управление с участието на 
всички заинтересовани страни. 
  •  Второ, икономическото развитие и способността за справяне с икономическата и социална промяна зависят не само 
от наличния природен, физически и човешки капитал, но също и от развитието на т.нар. „социален капитал“. Социалният капитал 
се разбира като връзки и взаимодействия между икономическите и социални агенти, както и начина, по който те организират себе 
си така, че да създадат растеж и развитие, включвайки в себе си неформалните социални мрежи, прокарването на мостове и връзки 
между общностите и формализираните отношения между институциите. 
 В този контекст, партньорствата могат да се разглеждат като инструмент за развитие, който предоставя 
рамката за диалог и мобилизация на всички заинтересовани страни по съответния икономически или социален въпрос, допринасяйки 
по този начин за доброто управление и ангажираност със съответните приоритети за реформа. Участието и подкрепата на доверени 
организации в модернизацията и изпълнението на пазарните политики спомага за повишаване на приемането на необходимите 
реформи от всички заинтересовани страни и граждани.
 Практическата реализация на партньорството изисква прилагането на механизми на консултации и участие 
на национално и регионално равнище, които да осигурят ангажираността на националните, местни и регионални власти, бизнеса 
и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените организации и други заинтересовани страни, вкл. 
представителите на гражданското общество. Принципът на партньорство се прилага основно чрез два механизма: прякото 
участие в процеса на разработване на политики, вземане на управленски решения и изпълнение на политиките, и непряко участие 
- чрез разяснителни кампании и включване на партньорите в наблюдението и гражданския контрол по изпълнението на приетите 
политики и програми в областта на конкурентоспособността и иновациите.  В този смисъл, същността на гражданското участие 
е именно процесът, посредством който гражданските интереси, нужди и ценности се взимат под внимание от властта при 
обсъждането, вземането на управленски решения и изпълнението на публичните политики и програми. То е и механизъм 
за ефективно прилагане на принципите на демократично управление и обществен контрол върху публичните политики.

СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО
 Ситуационният анализ на взаимодействието между гражданското общество и администрацията при реализиране на 
политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите изисква, на първо място, изясняване на  основните аспекти на това 
взаимодействие - структурен (ключовите участници в процеса), функционален (основните форми и механизми/инструменти на 
взаимодействие), капацитет за участие (човешки ресурси, организационен опит, нагласи) и състояние на взаимодействието. 
 Структурен аспект на взаимодействието (ключови участници в процеса)
 Основните участници в процесите на формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка на политиките и програмите в 
сферата на конкурентоспособността и иновациите могат да бъдат класифицирани в следните 4 категории: 
   Административни структури на изпълнителната власт, които включват: 
   •  Специализираната администрация на Министерството на икономиката (вкл. администрацията на Управляващия  
  орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.); 
   •  Изпълнителни агенции към Министерство на икономиката, участващи в изпълнението на политиките в областта  
  на конкурентоспособността - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  
  и Българската агенция за инвестиции; 
   • Специализираната администрация на Министерство на финансите, участваща в процеса на формулиране и   
  и зпълнението на политиките за икономическо развитие; 
   •   Специализирана администрация на Министерство на образованието и науката, ангажирана с политиките   
  в областта на научните изследвания и иновациите, в т.ч. Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и  
  образование  за  интелигентен растеж“ (ОПНОИР); 
    Неперсонифицирани, функционално обособени структури на администрацията, натоварени с финансиране на политики в 
областта на иновациите и конкурентоспособността - Националния иновационен фонд (НИФ) при ИАНМСП и Фонд „Научни изследвания“ 
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(ФНИ) при МОН); 
  Неправителствени организации (НПО), активни в сферата на икономическото развитие, конкурентоспособността и 
иновациите и техните служители; 
  Социално-икономически партньори (СИП), както и техните служители, които включват: 
   •   Представителните организации на работниците и служителите на национално равнище - Конфедерация на  
  независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ „Подкрепа“); 
   •  Представителните организации на работодателите на национално равнище - Конфедерация на работодателите и  
      индустриалците в България (КРИБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК), 
  Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ); Съюз за стопанска инициатива (ССИ);
  Организации на българския бизнес (браншови съюзи и асоциации) и техните служители.

ФУНКЦИОНАЛЕН АСПЕКТ НА ПАРТНЬОРСТВОТО
(ФОРМИ И МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)

Форми на партньорство (гражданско участие)

 Партньорството се реализира чрез четири основни форми, чрез които гражданските организации, социално-
икономическите партньори и бизнеса влизат във взаимодействие с институциите при разработването, изпълнението и оценката 
на публичните политики, а именно: информация, консултация, диалог и партньорство (в тесен смисъл). 
 Информиране
 Информирането е еднопосочен процес, при който органите на изпълнителната и законодателната власт изготвят и 
разпространяват информация към гражданите, техни организации и други заинтересовани страни за подготвянето и обявяването 
на нова политика, нормативни актове, управленски документи и програми, както и при актуализиране на вече съществуващите 
такива, както и информация за хода на тяхното изпълнение. 
 Консултиране
 Консултирането включва двупосочна комуникация, при която органите на изпълнителната и законодателната 
власт търсят и получават обратна връзка от неправителственият сектор, социално икономическите партньори (СИП), бизнеса 
и останалите заинтересовани страни. При този процес гражданите имат възможност да представят своето виждане относно 
предложените решения на органите на държавната и местната власт. 
 Диалог
 Това е взаимодействие, при което гражданите са активни участници в дефинирането на политиката/
проектозакона/програмата, в очертаването на проблемите и в търсенето на решения. Съвместното участие се реализира в 
рамките на експертно-консултативни форми в различни формати (консултативни съвети, работни групи, кръгли маси, граждански 
комисии и др.) и изисква доказано ниво на експертност на поканените участници. 
 Партньорство (в тесен смисъл) 
 Партньорството в тесен, собствен смисъл предполага споделени отговорности на всеки етап от процеса на вземане 
на решения, от определянето на дневния ред и изработването до решението и изпълнението на инициативите за политики. То е 
висшата форма на участие. На това ниво заинтересованите страни и публичните органи се обединяват за тясно сътрудничество, 
като гражданските организации запазват своята независимост. Партньорството може да включва дейности като възлагане на 
специфична задача на гражданските организации, например предоставяне на услуги, както и форуми за участие, и създаване на нови 
органи за съвместно вземане на решения, включително за разпределяне на средства. 
 Поради своята близост, липса на ясна граница помежду им и преливане една в друга, последните две форми – диалог и 
партньорство (в тесен смисъл) биха могли да бъдат обобщено разглеждани и като обща форма, характеризираща се с възможност за 
влияние върху вземането на решения.

ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ПАРТНЬОРСТВОТО
 От извършения ситуационен анализ и проучване на добри европейски практики на партньорство между публичната 
администрация и представителите на гражданския сектор (НПО), социално-икономическите партньори (СИП) и бизнеса, станаха 
известни основните проблеми и предизвикателства пред изграждането и поддържането на ефективни партньорства. 
  Най-важните проблеми и ограничения, свързани с дейността на публичната администрация, сериозно затрудняващи 
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ефективното партньорство на национално ниво между публичния и гражданския сектор, могат да бъдат обособени в следните 
области: 
   •  Неефективно сътрудничество и взаимодействие на публичните органи със структурите на гражданското общество, 
СИП и бизнеса в процесите на формулиране и изпълнение на политиките по конкурентоспособност и иновации. 
   •  Мониторингът и оценката на изпълнението на политики и програми е относително слаб, като системите и 
процедурите за оценка и мониторинг на провежданите политики и програми не се използват по начин, който да доведе до повишаване 
на ефективността от  публичните действия. 
   •   Недостатъчно ниво на прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация. 
   •  Необосновани административни решения, които водят до оплаквания, жалби и съдебни процедури и следва да се 
намалят драстично.
  Най-важните и ключови проблеми, свързани с дейността на гражданския сектор, социално-икономическите партньори и 
организациите на бизнеса, сериозно затрудняващи гражданското участие на национално ниво, могат да бъдат обособени в следните 
области: 
   •  Липса на достатъчни ресурси (човешки, финансови и времеви), необходими за създаването и поддържането на  
  дългосрочни партньорства с публичния сектор. 
   •  Липса на необходимите знания, умения и организационен капацитет за създаване и управление на ефективни  
  партньорства. 
   •  Липса на съгласуваност и единност на целите, приоритетите и действията на гражданския сектор в процеса на  
  партньорство, което подкопава неговите позиции и качеството на постигнатите резултати. 
   •  Липса на достатъчна мотивация и ангажираност за активно гражданско участие и поддържане на дългосрочни  
  партньорства с администрацията. 
   •  Тясно-специфичните организационни, политически или бизнес интереси на отделни участници в   
  партньорството,  често изместват фокуса от по-глобалната картина на комплексните предизвикателства,  
  пред които е изправена  българската икономика.
 С оглед на така описаните и систематизирани проблеми и предизвикателства, могат да бъдат формулирани конкретни 
препоръки за тяхното неутрализиране, с оглед  подобряване на качеството и ефективността на партньорствата между публичната 
администрация и представителите на гражданския сектор, СИП и бизнеса.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

ПРЕПОРЪКИ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА
 Проблем №1:  Неефективно сътрудничество и взаимодействие на публичните органи със структурите 
на гражданското общество, СИП и бизнеса в процесите на формулиране и изпълнение на политиките по 
конкурентоспособност и иновации.
 Препоръки:
  Неефективното сътрудничество и взаимодействие на публичната администрация със структурите на гражданското 
общество, СИП и бизнеса се изразява до голяма степен в липсата на ясни и недвусмислени механизми за партньорство на 
оперативно ниво. Тези ограничения могат да бъдат преодолени по следните начини: 
   • Въвеждане на единни, съгласувани и предварително приети критерии и механизми за определяне на 
представители на гражданския сектор, СИП и бизнеса в различните консултативни и съгласувателни структури. Неясните 
правила и празноти за това кой и при какви условия може да участва в рамките на консултативните органи, поставят под въпрос 
прозрачността при определяне на участниците от страна на гражданското общество, както и тяхната представителност и 
легитимност. Поради това, за да могат изградените партньорства да се класифицират като достъпен и ефективен механизъм за 
гражданско участие, е необходимо включването в тях на максимален брой заинтересовани страни. 
   • Критериите и механизмите за включване на граждански представители от страна на НПО, СИП и бизнеса следва 
да балансират нуждата да се привличат за участие в партньорството организации с необходимата експертност в областта 
на икономическите политики, конкурентоспособността и иновациите, като следва да осигурят максимален достъп на всички 
заинтересовани лица. Това може успешно да бъде постигнато чрез приемането на единни стандарти за включване на 
представители на гражданското общество, СИП и бизнеса в подобни консултативни форми на гражданско участие. 
   • С оглед гарантиране на легитимността на приетите управленски решения, е необходимо броят на членовете от 
страна на гражданското общество, СИП и бизнеса да бъде съотносим с броя на местата, определени за представители 
на държавата в различните консултативни и съгласувателни органи, т.е. да е поне равен на тях. Това решение би осигурило реална 
тежест на участието на НПО, СИП и бизнеса при обсъждане и приемане на политики и вземане на решения в рамките на съответната 
консултативна процедура, а не обезмислянето му, особено в случаите, при които решенията се вземат с гласуване и формиране на 
мнозинства. 
   • В правилата за работа на различните консултативни структури, следва да се въведе общото изискване за 
мотивиране на отказа от страна на администрацията да се съобрази с получените становища, мнения и препоръки от 
страна на гражданския сектор, СИП и бизнеса в процесите на обществено обсъждане на политики и програми. 
   • Преди провеждане на заседание на даден консултативен или съвещателен орган, администрацията следва 
задължително да изпрати на всички заинтересовани страни съответната консултативна документация, като предостави 
достатъчно време за самостоятелно проучване и запознаване с нея на представителите на гражданския сектор, СИП и 
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бизнеса. 
  С оглед повишаване на ефективността и добавената стойност от сътрудничеството с гражданския сектор, СИП 
и бизнеса, е необходимо приемането на гаранции на национално ниво, че провежданите обществени консултации са 
действително консултативни/съгласувателни, а не чисто информативни. По този начин ще бъде преодоляна негативната 
практика администрацията да решава самостоятелно всички по-важни въпроси, свързани с формулирането, изпълнението и 
мониторинга на политиките по конкурентоспособност и иновации, докато диалога с гражданското общество, социалните партньори 
и бизнеса се използва просто като „фасада“ за легитимиране на вече взетите управленски решения. 
  Ефективното включване на представителите на бизнеса и на социалните партньори на възможно най-
ранен етап от процеса на планиране и програмиране на финансиращите схеми с насоченост към предприятията, ще 
доведе до съществено подобряване на качеството на изработваните схеми и процедури, така че те да отговарят максимално на 
приоритетите и потребностите на потенциалните бенефициенти от страна на бизнеса. По този начин ще бъдат преодолени и 
настоящите проблеми и ограничения, свързани с формулирането на неясни и неадекватни критерии за подбор на проектите, както 
и излишно усложнените и силно бюрократизирани процедури за кандидатстване, които объркват и демотивират потенциалните 
бенефициенти. 
  Различните форми за взаимодействие между представителите на гражданското общество и другите 
заинтересовани страни и администрацията следва да се основават на детайлно регламентирани правила, касаещи 
избягването на конфликт на интереси, особено относно участието на представителите на бизнеса. Съществуващите 
сега правила за работа на различните формати на взаимодействие, напр. правилата на работа на Комитетите за наблюдение 
на оперативните програми, възпроизвеждат бланково изискванията на Регламента за общоприложимите разпоредби (РОПР) 
№ 1303/2013, на Финансовия регламент № 2018/1046 относно конфликта на интереси и на Делегирания регламент № 240/2014 
относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на ЕСИФ, без да диференцират специфичните изисквания за 
предотвратяването на конфликта на интереси в различните формати на взаимодействие и форми на участие на представителите 
на гражданското общество и бизнеса при формулирането и изпълнението на политиките в областта на конкурентоспособността 
и иновациите. В някои случаи, поради прилагането на твърде формалистичен подход от страна на администрацията, това напр. 
води до практическа невъзможност за реално участие на представителите на бизнеса и други заинтересовани страни във вземането 
на решения, напр. гласуване в Комитетите за наблюдение, по критериите за подбор на операции, насочени пряко към бизнеса, 
както и практическа невъзможност за участието на представителите на бизнеса в подготовката на покани за представяне на 
проектни предложения (схеми за безвъзмездна помощ), насочени пряко към предприятията. В тази връзка следва да бъде въведен 
ясен регламент, който като предотвратява реалния конфликт на интереси на представителите на бизнеса и другите заинтересова 
страни, като същевременно им дава реална възможност на участват в подготовката и вземането на решения по интервенциите, 
пряко насочени към бизнеса, тъй като това участие е важен фактор за формулирането на адекватни операции в подкрепа на бизнеса, 
съответстващи в пълна степен на неговите потребности.
 Проблем №2:  Мониторингът и оценката на изпълнението на политики и програми е относително слаб, като 
системите и процедурите за оценка и мониторинг на провежданите политики и програми не се използват по начин, 
който да доведе до повишаване на ефективността от  публичните действия.
 Препоръки: 
  Съществуващите проблеми и ограничения във връзка с неефективността на провеждания мониторинг и оценка на 
публичните политики и програми в сферата на конкурентоспособността и иновациите могат да бъдат преодолени по следните 
начини: 
   • Полагане на непрекъснати усилия за изграждане и поддържане на изградения административен капацитет 
чрез предоставяне на своевременни тренинги и обучения на публичния сектор по теми, свързани с възможностите на мониторинга/
оценката, запознаване с различните количествени и качествени методи за изследване и анализ, на силните и слабите страни и 
възможни ограничения на прилаганите методи за оценка на публичните политики и програми. 
   • Осигуряване на необходимите разумни срокове за качествено осъществяване на мониторинга/оценката на 
публичните политики и програми. Според анализи на Световната банка стандартният необходим срок за това е няколко месеца 
(обикновено от 3 до 6 месеца), въпреки че някои оценки могат да бъдат по-кратки или значително по-продължителни (от 6 до 12 
месеца). 
   • Осигуряване на администрацията с необходимите човешки, технически и финансови ресурси за целите на 
осъществяването на качествен мониторинг и оценка на провежданите политики и програми. 
   • Предоставяне на своевременни обучения и тренинги на публичния сектор за партньорство и съвместна 
работа с ключовите заинтересовани страни и целеви групи, 
   • Реално включване на ключовите заинтересовани страни в мониторинга и оценката на публичните 
политики и програми. Практиката показва, че от успешното ангажиране на целевите групи и основни заинтересовани страни, 
пряко зависи и успехът на провеждания мониторинг и оценка на публични политики и програми. 
 Проблем №3: Недостатъчно ниво на прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация.
 Препоръки: 
  Липсата на достатъчно ниво на публичност и прозрачност в дейността на публичната администрация, както и 
в състава и действията на различните консултативни структури е също изключително важен проблем. Неинформирането на 
обществеността относно това какви решения са били взети, кои представители на гражданското общество са изразили особено 
мнение или несъгласие, както и какъв е крайният резултат от проведените партньорски консултации, намалява доверието и поставя 
под съмнение целта на включването на гражданските представители, СИП и бизнеса в процесите на консултации. Това ограничение 
може да бъде преодоляно по следните начини: 
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   • Приемане на единни за цялата администрация стандарти за осигуряване на публичност и прозрачност, 
както относно състава и дейността на различните консултативни органи с гражданско участие, така и за резултатите от 
участието на партньорите в тях (получени становища, мнения и препоръки, начин на гласуване по ключови въпроси и др.). Общите 
стандарти следва да предвиждат споделен ангажимент между публичната администрация и гражданските структури, СИП и бизнеса 
за информиране на обществеността. 
   • Предварително задължително публикуване на дневния ред на заседанията на всички консултативни структури, 
както и на проведените гласувания и периодична информация относно напредъка по дискутираните теми и проблеми, взетите общи 
решения и приетите становища, изготвени с участието на гражданския сектор. 
 Проблем №4: Необоснованите административни решения, които водят до оплаквания, жалби и съдебни 
процедури следва да се намалят драстично.
 Препоръки: 
  Един от сериозните проблеми пред партньорството при формулирането, изпълнението и мониторинга на политиките 
и програмите в областта на конкурентоспособността и иновациите е приемането на необосновани административни решения 
от страна на публичните органи на национално ниво, които силно затормозяват изпълнението на взетите управленски 
решения и водят до оплаквания, жалби и съдебни процедури от страна на недоволните заинтересовани страни и бенефициенти. Тези 
проблеми могат да бъдат силно редуцирани по следните начини: 
   •  Приемане на единни за цялата администрация стандарти за осигуряване на публичност и прозрачност 
на дейността и решенията на администрацията, в т.ч. и относно състава и приетите решения от страна на различните 
консултативни органи с гражданско участие. 
   •  Предоставяне на навременна обратна връзка на всички заинтересовани страни относно резултатите от 
работата на консултативните органи с гражданско участие, в това число относно мотивите на администрацията за приемане или 
отхвърляне на отправените от гражданския сектор, СИП и бизнеса предложения и становища. 
   • Полагане на усилия за включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни колкото е възможно по-рано 
в процесите на планиране и програмиране на публичните политики и програми. Това ще осигури ангажираността и сътрудничеството 
на съответните партньори, ще увеличи доверието в администрацията и в провежданите от нея политики и съществено ще намали 
недоволството и неудовлетвореността сред партньорите, чиито гледни точки, мнения и препоръки ще бъдат чути и взети предвид. 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР, СИП И БИЗНЕСА
 Въз основа на направения ситуационен анализ и проучване на добри европейски практики в сферата на партньорството 
с публичния сектор, се очертаха и основните проблемни области и предизвикателства, стоящи пред ефективното участие 
на представителите на гражданския сектор, социално-икономическите партньори, браншовите асоциации и камари на бизнеса при 
изработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политики в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 
 Най-важните и ключови проблеми, сериозно затрудняващи гражданското участие на национално ниво, могат да бъдат 
обособени в следните области: 
  Липса на достатъчни ресурси (човешки, финансови и времеви), необходими за създаването и поддържането на 
дългосрочни партньорства с публичния сектор. 
  Липса на необходимите знания, умения и организационен капацитет за създаване и управление на ефективни 
партньорства. 
  Липса на съгласуваност и единност на целите, приоритетите и действията на гражданския сектор в процеса на 
партньорство, което подкопава неговите позиции и качеството на постигнатите резултати. 
  Липса на достатъчна мотивация и ангажираност за активно гражданско участие и поддържане на дългосрочни 
партньорства с администрацията. 
  Тясно-специфичните организационни, политически или бизнес интереси на отделни участници в партньорството, 
често изместват фокуса от по-глобалната картина на комплексните предизвикателства, пред които е изправена българската 
икономика. 
 С оглед на така описаните и систематизирани проблеми, се отправят следните препоръки за тяхното неутрализиране и 
подобряване на качеството и ефективността на партньорствата между гражданския сектор и публичната администрация. 
 Проблем №1: Липса на достатъчни ресурси (човешки, финансови и времеви), необходими за създаването и 
поддържането на дългосрочни партньорства с публичния сектор
 Препоръки:  
  Недостигът на човешки ресурси в процеса на участие на гражданския сектор при формулирането, изпълнението 
и мониторинга на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите, може да бъде преодолян чрез наемането на 
специален координатор на пълен работен ден, който да бъде пряко отговорен за изграждането и поддържането на партньорствата 
с публичния сектор. Организациите, за които това е практически непосилно (напр. НПО с ограничен бюджет), могат да се кооперират 
помежду си, като координаторът на една от организациите отговаря за поддържането на партньорства и изразяването на 
граждански позиции от името и на останалите организации – партньори. 
  Недостигът на финансови ресурси може да бъде преодолян чрез активното търсене и идентифициране на подходящи 
възможности за допълнително финансиране на гражданския сектор (от държавни и общински фондове, оперативни програми, 
чуждестранни фондации, бизнес спонсори и др.), подкрепящи инициативите на гражданския сектор и ефективното гражданско участие 
при формулирането на политики и вземането на решения, както и чрез предоставянето на собствени продукти и услуги от страна на 
гражданските организации на свободния пазар (обучения, изследвания, проучвания, експертни консултации и др.)
  Недостигът на времеви ресурс може да бъде преодолян чрез по-ефективно управление на времето от страна на 
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гражданския сектор, СИП и бизнеса, което включва: предвиждане на достатъчно време за първоначално проучване на разглежданите 
теми и планиране на участието, както и за координиране и съгласуване на изготвените становища, приоритети и планираните 
действия и с други заинтересовани страни, представители на сектора. 
 Проблем №2: Липса на необходимите знания, умения и организационен капацитет за създаване и управление 
на ефективни партньорства
 Препоръки:  
  Значителната липса на знания, умения и опит при работата в партньорство с публичния сектор е налице 
при много от представителите на гражданския сектор и някои от организациите на бизнеса. Това препятствие пред ефективното 
гражданско участие може да бъде преодоляно чрез постоянното планиране и инвестиране във възможности за учене, развитие и 
изграждане на капацитет, включително: 
   • Провеждане на практически ориентирани семинари, обучения и кръгли маси по гражданско участие, с кратка 
продължителност и съобразени със специфичните нужди на участващите граждански организации. 
   •  Осигуряване на непрекъснат диалог и обмен на информация и добри практики за гражданско участие между 
различните заинтересовани страни (НПО, СИП и организациите на бизнеса). 
   •  Осигуряване на възможности за наставничество, менторство и трансфер на знания от повече към по-малко 
опитните партньори в процесите на гражданско участие. 
 Проблем № 3: Липса на съгласуваност и единност на целите, приоритетите и действията на гражданския 
сектор в процеса на партньорство 
 Препоръки:  
  Предварителното планиране и координация на гражданското участие от страна на партньорите (НПО, СИП и 
бизнеса), спомага изразените от тях позиции, мнения и гледни точки да бъдат по-ефективни, мотивирани и съгласувани, което им 
придава значително по-голяма тежест и представителност, като администрацията не може лесно да ги дискредитира или игнорира 
при вземането на управленски решения. 
  Като се има предвид, че партньорите от гражданския сектор, СИП и бизнеса често имат собствени организационни 
или бизнес цели и интереси, е изключително важно още на етапа на планиране на участието да се определят целите и 
приоритетите на партньорството като цяло. Добра отправна точка за постигане на това е дефинирането на споделения 
проблем, който трябва да бъде решен. Ако целите и приоритетите могат да бъдат пряко свързани с интересите на всеки отделен 
партньор, то това ще осигури допълнителен стимул за партньорство и съгласуваност на действията, тъй като партньорите 
могат да видят изрично как ще се възползват от тях. 
  Общ проблем пред ефективното участие на гражданския сектор е липсата на съгласие относно ролята и 
отговорностите на всеки партньор още в самото начало. Ако този важен въпрос не е бил уточнен, то тогава съществува риск от 
възникване на конфликти и разногласия между различните организации, които представляват сериозна пречка пред ефективното 
гражданско участие. 
  Както стратегическите, така и оперативните аспекти на партньорството и ефективното гражданско участие 
изискват ежедневна комуникация, координация и силно управление. 
 Проблем №4: Липса на достатъчна мотивация и ангажираност за активно гражданско участие и поддържане на 
дългосрочни партньорства с администрацията
 Препоръки:  
  Наличието на мотивация и дългосрочна ангажираност за активно гражданско участие сред партньорите от 
гражданския сектор, СИП и организациите на бизнеса, са сред ключовите изисквания за ефективност на партньорството и постигане 
на устойчиви резултати в дългосрочен план. Някои от възможностите за мобилизиране и ангажиране на гражданския сектор в 
процесите на вземане на политически решения включват: 
   • Заинтересованите организации следва да изискват от администрацията да бъдат включени в дискусиите на 
възможно най-ранен етап, когато тяхното участие би имало най-голям ефект върху изработваните политики и вземаните 
управленски решения. 
   • Гражданският сектор, СИП и бизнеса следва постоянно да изисква от публичния сектор своевременна обратна 
връзка относно постигнатия напредък по дискутираните теми и проблеми, както и мотивирани становища относно това кои от 
предложенията на партньорите са били приети или отхвърлени и поради какви причини. 
   • Заинтересованите граждански организации, СИП и бизнеса следва да настояват пред публичния сектор за приемане на 
единни национални правила и стандарти за осигуряване на публичност и прозрачност на взетите управленски решения 
в различните консултативни и съгласувателни органи (в т.ч. относно приноса и резултатите от участието на представителите 
на гражданския сектор, СИП и бизнеса в тях – представени становища, изразени мнения, начин на гласуване по разискваните въпроси 
и др.). Единствено чрез повишване на прозрачността може да бъде повишено доверието в различните консултативни органи и 
респективно, да бъде повишено гражданското участие и ангажираността на партньорите (НПО, СИП и бизнеса). 
  Проблем №5: Тясно-специфични организационни, политически или бизнес интереси на отделни участници 
в партньорството, често изместват фокуса от по-глобалната картина на комплексните предизвикателства, пред 
които е изправена българската икономика 
 Препоръки: 
  Намесата на тясно-специфични организационни, политически или бизнес интереси в процесите на гражданско участие и 
партньорство могат да бъдат неутрализирани до известна степен по следните начини: 
   • Още на етапа на планиране на участието целите и интересите на различните граждански организации, СИП и бизнеса 
следва да бъдат взети предвид, като е изключително важно на този етап да се формулират целите и приоритетите на 
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партньорството като цяло. Това може да се постигне чрез определянето на общия за всички партньори проблем, който се нуждае 
от колективното им участие, за да бъде успешно разрешен. Допълнителен стимул за партньорство и координиране на съвместните 
действия ще има и успешното обвързване на целите и приоритетите на партньорството с индивидуалните цели и интереси на всеки 
отделен участник в него. 
   • Постигането на споделено разбиране и съгласие относно ролята и отговорностите на всяка от участващите 
граждански организации, СИП и бизнеса допълнително ще намали възможните конфликтни точки и противоречия между партньорите. 
   • Ежедневната комуникация, координация и управление на партньорството ще осигурят необходимото 
изглаждане на различията и постигане на по-добро взаимно разбиране между участващите в него организации.

 ИНСТРУМЕНТАРИУМ (МЕХАНИЗМИ, МЕТОДИ И ПРОЦЕДУРИ)
ЗА ПАРТНЬОРСТВО В СФЕРАТА НА  ПОЛИТИКИТЕ

ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ
 Партньорството в сферата на политиките  по конкурентоспособност и иновации се осъществява на практика чрез 
различни механизми на участие на бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените организации 
и други заинтересовани страни в процеса на формулирането и изпълнението на публичните политики във всички етапи от цикъла на 
политиките - формулиране, финансиране, изпълнение, мониторинг и оценка. Всеки от двете основни групи механизми за партньорство 
(за пряко и непряко гражданско участие) включва съвкупност от конкретни инструменти (форми и процедури) за взаимодействие и 
съгласуване между заинтересованите страни, гражданското общество и публичната администрация.
 В брошурата по-долу е представен цялостен, детайлен инструментариум, съдържащ механизми, методи и 
процедури за ефективно партньорство между администрацията, от една страна, и гражданите и бизнеса, от друга страна, 
при формулирането и изпълнението, мониторинга и оценката на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите, 
изготвен в рамките на проекта. „Инструментариумът“ обхваща всички фази на цялостния процес на подготовка, провеждане 
и оценка на партньорството, както и ролята на всяка от двете основни страни в него - администрацията и гражданския сектор. 
Систематично изложени и подробно описани в матричен вид различните общоприети и широко прилагани в практиката на 
другите развити страни инструменти за гражданско участие, с цел тази матрица да може да служи като своеобразно „меню“ 
на инструментите за партньорство, от което инициаторите на конкретните процеси на гражданско участие да могат да 
избират и ползват за специфичните си цели подходящи инструменти и процедури. Включените инструменти за партньорство 
обхващат всички етапи на цикъла на публичните политики - формулиране, финансиране, изпълнение, мониторинг и оценка на 
последователните етапи на цикъла на политиките (програмния цикъл) в сферата на конкурентоспособността и иновациите. С цел 
улеснение, в отделна матрица са изведени и описани последователно по цикъла на политиките и реално прилаганите към момента 
от публичната администрация инструменти за партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации, с 
акцент върху т.нар. „институционализирани инструменти“ (консултативните съвети в сферата на конкурентоспособността и 
иновациите, тематичните работни групи по разработването и комитетите за наблюдение на оперативните програми в сферата 
на конкурентоспособността и иновациите). 

ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
 Под „механизъм“ или „инструмент“ 1 за гражданско участие се разбира конкретен метод (процедура) на 
взаимодействие между публичната администрация и гражданския сектор във връзка с реализирането на публичните политики. 
Всеки такъв конкретен метод на взаимодействие може да се прилага в рамките на една или повече от посочените по-горе форми 
на гражданско участие, както и в един или повече от етапите на цикъла на политиките (стратегическо планиране и програмиране, 
изпълнение, мониторинг и оценка).
 Инструментите за партньорство могат да бъдат класифицирани по различни признаци, като с най-голямо практическо 
значение са следните две класификации: (i) активни и пасивни инструменти, и (ii) неинституционализирани и институционализирани 
инструменти.

Активни и пасивни инструменти
 Това деление на инструментите за партньорство е по критерия дали е налице двустранен обмен на информация 
между публичната институция и представителите на гражданското общество относно реализирането на съответните политики.
При пасивните инструменти за гражданско участие публичната институция иска информация и коментари, а заинтересованите 
страни преценяват дали да отговорят и каква информация да предоставят. По принцип пасивният инструмент за гражданско участие 
(най-често това е „обществена консултация“) е структурирана във формата „въпроси и отговори“, при които администрацията 
пита обществеността като цяло, а заинтересованите страни отговарят, както желаят и с това гражданското участие приключва. 
Този тип инструменти позволяват достигането до широк кръг заинтересовани лица, но не и провеждането на по-задълбочени дискусии, 
като при тях съществува риска гражданското участие да бъде доминирано от интересите на по-организираните заинтересовани 
страни. 
 Като по-важни пасивни инструменти могат (неизчерпателно) да се посочат следните:
 • Реклами и рекламни публикации
 • Публикации в интернет
 • Анкетни проучвания 
 При активните инструменти за гражданско участие администрацията се насочва към определени целеви групи 

1 В настоящия доклад „механизъм“ и „инструмент“ (за гражданско участие) се използват като равнозначни и взаимнозаменяеми.
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и участва във форум за обсъждане и диалог. Налице е двустранен обмен на информация между публичната институция и 
представителите на гражданското общество относно реализирането на съответната политика. Активните форми на гражданско 
участие са структурирани така, че да са насочени към определени групи заинтересовани лица и да води до диалог, обсъждане и взаимни 
отстъпки с цел постигане на по-добро разбиране по въпроса. Тези механизми и инструменти позволяват събирането на по-детайлна 
информация, но в по-ограничен обхват и не позволяват по-широк достъп, което създава опасност от нерепрезентираност на важни 
интереси при гражданското участие. 
 Като по-важни пасивни инструменти могат (неизчерпателно) да се посочат следните:
 • Преки интервюта със заинтересованите страни
 • Информационни изложения/ Отворени дни
 • Фокус групи
 • Групи (панели) за допитвания до заинтересованите страни (бизнеса)
 • Модели на предприятия
 • Консултативни съвети и комисии към публични органи 
 • Органи за вземане на решения, формирани на партньорски органи
 Различните видове пасивни и активни инструменти за гражданско участие имат специфични предимства и недостатъци, 
които следва да се съобразяват при избора им за специфичните цели на конкретните случаи. 
 Неинституционализирани и институционализирани инструменти
 Критерият за тази класификация е обстоятелството дали партньорството се осъществява чрез обособена, повече или 
по-малко трайна организационна структура със специфичен членски състав и процедура за работа, или без такава структура.
 Неинституционализираните инструменти за гражданско участие са методи на гражданско участие, при които не се 
създава обособена структура/орган за осъществяване на партньорството. Към тази група спадат всички пасивни и повечето от 
активните методи за партньорство, посочени по-горе. Тези инструменти се прилагат най-често при формите на гражданско участие 
с по-ниска интензивност (информиране и консултиране), но е възможно някои от тях да се ползват и като част от инструментариума 
за по-интензивните форми на гражданско участие, свързани с влияние върху вземането на решение (диалог и партньорство). 
 Институционализирани инструменти са тези, при които на гражданското участие се реализира чрез специално създадена 
(ad hoc за конкретен случай или постоянно действаща, без определен срок) организационна структура („партньорски орган“). 
Обикновено партньорският орган се създава с публичен акт. Съставът на органа, правомощията и процедурните му правила по 
правило се уреждат в акта, с който е създаден. Обикновено съществуването на органа не е ограничено със срок, но може да се създадат 
и партньорски органи инцидентно за решаването на конкретен проблем. Заинтересованите страни, които е предвидено да имат 
„гражданско участие“ в органа, и публичната администрация излъчват своите представители в органа, органът избира председател 
и секретари, ако това е предвидено в акта за създаването му, органът приема съответни процедурните правила за робота, според 
случая.  Партньорският орган се свиква на заседания периодично или инцидентно при конкретен повод, на които се провеждат дискусии 
и вземат решения в областта на съответната политика. Институционализираните инструменти се прилагат най-вече при 
формите на гражданско участие с по-голяма интензивност (консултиране, диалог, и партньорство в тесен смисъл), но е възможно да 
се прилагат и за целите на информирането. Към тази група инструменти спадат най-вече консултативните съвети към публичните 
органи, така и някои специфични партньорски органи, които вземат задължителни решения.

ИНСТРУМЕНТИ (МЕХАНИЗМИ, МЕТОДИ И ПРОЦЕДУРИ) ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКИТЕ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ

ОБЩОПРИЕТИ  ИНСТРУМЕНТИ  ЗА  ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
 Съществуват множество инструменти (механизми, методи) за гражданско участие, които се използват при различните 
форми на гражданско участие и на различните етапи по цикъла на политиките (програмния цикъл).
 За улеснение на инициаторите и участниците в процедури за гражданско участие, в таблицата по-долу е представен 
примерен (неизчерпателен) списък на общоприетите инструменти за гражданско участие, прилаган във водещи 
демократични държави в света със силни традиции в процесите на гражданско участие.
 За всеки инструмент е посочена формата на гражданско участие, при която е подходящо да се прилага, броя на участниците, 
продължителността и процедурата за използването му.
 Целта на този неизчерпателен списък е да се използва като своеобразно „меню“ от инструменти за гражданско 
участие, от което инициаторите на гражданското участие (държавната администрация и/или граждански организации) да избират 
най-подходящия/ подходящите за целите и спецификата планираното конкретно гражданско участие в процеса на вземане на 
управленски решения.
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МЕНЮ ОТ ИНСТРУМЕНТИ
(механизми, методи и процедури) на гражданско участие 2

Инструмент
(механизъм, метод)

за гражданско участие

Форма на гражданско 
участие

Продължителност и 
последователност Участници

НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ
Проучване на мнението на 
обществеността

При проучване на (общественото) мнение 
обикновените граждани се питат за 
техните възгледи и нагласи; в същото 
време те се насърчават да отстояват 
своите интереси и да се включат в  
подобряването на съответния аспект 
на живота

Консултация

Подходящ за
• проучване на интересите и нуждите 
на хората в определен регион и/или по 
отношение на определен аспект на 
живота, вкл. публичното управление
• насърчаване на гражданското участие 
по собствено убеждение

Продължителност:
oтдо

Последователност на дейностите:
• Обучени интервюиращи анкетират 
жителите на определен район / 
представители на целевата група
• Резултатите от проучването се 
оценяват
• Формират се групи за действие /групи по 
интереси (за защита на общи интереси)

Брой: ☺ ☺ ☺

Вид: заинтересовани граждани

Граждански панел

Гражданският панел предоставя начин 
за информиране на заинтересованите 
и/или засегнатите страни за даден 
проект/план и за публично обсъждане на 
различните аспекти на проекта

Информиране 
Консултиране
Подходящ за:
• информиране на обществеността за 
проект или план на ниво общност, като 
целта е да се съберат гледни точки и 
предложения от обикновените граждани

Продължителност: 
Последователност на дейностите:
• Информация за проекта/плана се 
представя пред обществеността
• Провежда се дискусия (възможно и чрез 
работа в малки групи)

Брой: ☺ ☺ ☺

Вид: заинтересовани граждани, лобисти, 
представители на групи, защитаващи 
общи интереси, политици, държавна 
администрация,
експерти.

Интернет форум

Интернет форумите са онлайн 
платформи за дискусии, които 
дават възможност на гражданите и 
заинтересовани страни удобен начин 
на изразяване мнения и обсъждане на 
конкретни въпроси с други граждани и 
участници 

Консултация

Подходящ за:
• като допълнителен канал за 
информация и комуникация с гражданите 
и заинтересованите страни, без 
ограничения по време или място
• даване на публичност на общественото 
мнение за конкретен въпрос или проект
• когато се влиза в комуникация с 
участници, които вероятно ще искат да 
отговорят в подходящ за тях момент
• при стремеж да се обхванат неофи-
циалния дебат между гражданите и 
заинтересованите страни с голям 
интерес към темата за консултациите, 
без да е необходимо те да се срещат 
лично.
• когато се търси обратна връзка бързо 
и лесно.
• когато подходящ е по-неформалният 
подход.
• когато предметната област на 
консултациите не изисква особено 
пояснение или познания

Продължителност:
oт  до 

Последователност на дейностите:
• създава се интернет форум по 
конкретен проблем
• интернет потребителите въвеждат 
своите мнения онлайн, като могат да 
коментират и мненията на другите 
участници

Брой: ☺ ☺ ☺

Вид: заинтересовани граждани с
достъп до интернет

„Уики“ (Wiki) 

Уики-тата са форма на диалог в 
интернет относно  проект на документ, 
като се използва софтуер, чрез който 
потребителите имат възможност да 
редактират и  коментират  документа 
онлайн

Консултация
Влияние върху вземането на решение  
(диалог)
Подходящ за:
• когато стремежът е да се насърчи 
съвместната работа със заинтересова-
ните страни по сравнително бърз и 
неформален начин, без да се налага 
участниците да се срещат лично
• когато се влиза в комуникация с 
участници, които вероятно ще искат да 
отговорят в подходящ за тях момент
• когато се търси обратна връзка бързо 
и лесно
• когато по подходящ е по-неформалният 
подход
• когато предметната област на 
консултациите не изисква особено 
пояснение или познания
• като един от няколко метода, 
прилагани в итеративен консултативен 
процес, даващ възможност на 
участниците да участват поетапно

Продължителност: oт до

Последователност на дейностите:
• обикновено участниците се следва да се 
регистрират, за да могат да участват
• няколко участника могат да променят 
едновременно документа
• софтуерът проследява промените 
в документа, като записва на уеб 
страницата колко пъти е променен 
документът и от кого.

Брой:☺ ☺ ☺

Вид: заинтересовани граждани с
достъп до интернет

Форма на гражданско участие Продължителност (без подготвителната фаза) Брой участници

Информация (И)  Консултации (К)
Влияние върху вземането на решение (ВВР). 
Включва диалог и партньорство в тесен смисъл 
(споделена отговорност за вземането на решение).

   От един ден до една седмица  ☺   За около 15 души
    Няколко седмици   ☺   ☺ Приблизително от 15 до 30 души

     Няколко месеца ☺ ☺ ☺ Подходящ за големи групи участници

2 ЛЕГЕНДА:
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НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ
Фокус групи

Фокус групите са модерирани 
разговори в малка група 
заинтересовани страни, с цел 
дълбочинно (качествено) изследване на 
определен проблем 

Консултация

Подходящ за:
• при търсене на мненията на конкретна група 
заинтересовани страни.
• при стремеж да се ангажират за участие  
заинтересовани страни, които е малко 
вероятно да отговорят на писмена 
консултация
• когато заинтересованите страни ще имат 
полза от възможността да се срещнат и да се 
свържат в мрежа

Продължителност: ?

Последователност на дейностите:
• обикновено се избират между 6 и 12 души
• фокус-групите могат да бъдат реализирани 
като еднократни събития или да бъдат 
свиквани периодично
• понякога могат да се провеждат идентични 
фокус-групи с различни заинтересовани 
страни, с цел да се получат и сравнят 
мненията на различните групи

Брой: ☺

Вид: специално подбрани 
участници, представляващи
всички заинтересовани страни
(избрани граждани, експерти, 

Неформални разговори  

Публичен орган се обръща директно 
към заинтересованите страни, за 
да се запознае и обсъди техните 
виждания по темата или плановете 
за граждански консултации. Въпреки 
че строго погледнато не са метод за 
консултация, неформалните разговори 
са важна част от много консултации в 
публичния сектор, вкл. неформалните 
чатове като начин за представяне 
на възгледите на заинтересованите 
страни относно съответната 
политика или конкретен въпрос на 
публичното управление

Консултация

Влияние върху вземането на решение  
(диалог)
• при стремеж да се създаде или поддържа 
трайна връзка с организация или личност
• като подход за ранна предварителна 
консултация, който да помогне за 
идентифициране на ключови проблеми и за 
получаване на ранна, неофициална обратна 
информация относно плановете за провеждане 
на обществени консултации
• когато искате да чуете мнението 
или да привлечете за участие ключова 
заинтересована страна
• при стремеж да се ангажират за участие  
заинтересовани страни, които е малко 
вероятно да отговорят на писмена 
консултация

Продължителност: 

Последователност на дейностите:
• идентифициране на ключовите 
заинтересовани страни и поканване на 
техните представители за обсъждане на 
конкретни въпроси,представляващи интерес 
за публичния орган
• предварително съгласуване на целта 
и обхвата на разговорите, както и 
подготвителни материали за срещата, ако 
е необходимо
• обсъжданията се провеждат по неофициален 
начин с оглед заинтересованите страни да 
изразят свободно своето мнение по въпроса
• понякога се провеждат отделни срещи 
с различни заинтересовани страни, с цел 
да се получат и сравнят на мненията на 
различните групи

Брой: ☺

Вид: избрани участници, 
представляващи ограничен 
брой ключови заинтересовани 
страни, политици, служители в 
администрацията

Конференция за постигане на 
консенсус (consensus conference)

При конференцията за постигане на 
консенсус групи със смесен състав, 
включващи подбрани представители 
на заинтересованите страни 
работят съвместно за решаването 
на политически или социално 
противоречив въпрос в пряк диалог с
експерти

Консултация

Подходящ за:
• справяне с остри, наболели проблеми, 
при което заинтересовани не-експерти се 
подкрепят от експерти при търсене на 
приемливо за всички решение на проблема
• публично заявяване на общественото мнение 
по конкретен въпрос

Продължителност: ?

Последователност на дейностите:
• подбират се приблизително от 10 до 30 
заинтересовани лица, като са участие 
се привличат и независими експерти в 
съответната област
• избраните участници се запознават с 
въпроса, който ще бъде обсъждан (чрез 
информационни материали, като публични 
изявления, аналитични доклади, медийни 
публикации, и пр.)
• провежда се три-дневна конференция, 
като участващите експерти разглеждат и 
обсъждат темата от всички гледни точки, 
участниците разпитват експертите и 
обсъждат задълбочено проблема, преди да се 
състави писмен доклад, в който подробно се 
описва постигнатият консенсус (гледните 
точки и препоръките)
• докладът се представя на лицата, вземащи 
решения (политиците)

Брой: от  ☺ до ☺ ☺

Вид: избрани граждани и 
заинтересовани страни, 
независими експерти, служители 
в администрацията

Медиация (посредничество за 
решаване на конфликт)

Медиацията е доброволен 
структуриран процес, в който 
участващите в определен конфликт 
страни съвместно търсят 
трайното му решение, подкрепяни 
от професионални медиатори 
(посредници)

Влияние върху вземането на решение 
(диалог)

Подходящ за:
• в случай на латентен или реален конфликт, 
свързан със специфични проблеми
• да помогне страните (участниците) в 
определен конфликт, при условие, че те искат 
да разрешат конфликта по взаимно съгласие

Продължителност: oтдо

Последователност на дейностите 4 фази:
• Иницииране на процеса: убеждаване всички 
страни в конфликта, че медиацията би била 
полезна, търсене на подходящи медиатори
• Подготовка: анализ на конфликта в 
затворени сесии с участието на страните, 
определяне точно кой ще вземе участие, 
съставяне на работно споразумение, 
уточняващо процедура, цел, съдържание и пр. 
на процеса на медиация 
• Провеждане: демонстриране на различа-
ващите се интереси и нужди, събиране на 
липсваща информация, формулиране на 
различни решения и достигане до общо 
решение
• Окончателно споразумение: подготовка 
и подписване на писмено споразумение за 
постигнатите резултатите и как те да се 
приложат на практика

Брой: от  ☺ до ☺ ☺
Вид: представители на 
страните по конфликта, 
експерти и независими 
медиатори

Открита конференция (open space 
conference)

На открита конференция се обсъжда 
доминиращ въпрос или тема, 
без предварително определени 
говорители или подготвени групи по 
проучване на проблема. Участниците 
сами спонтанно решават кой по кои 
теми и за колко време иска да работи.

Влияние върху вземането на решение 
(диалог)

Подходящ за:
• в случаите, когато голям брой участници 
трябва да се справят със сложни въпроси
• като начин за стартиране на проект, който 
трябва да започне чрез събиране на идеи от 
голям брой хора

Продължителност: 

Последователност на дейностите
• основната тема се представя, като  се 
събират и обобщават по-интересните 
въпроси, които тя повдига
• повдигнатите въпроси се решават в 
малки групи с постоянно променящ се 
състав; обсъжданията във всяка група се 
протоколират
• всички протоколи впоследствие се 
публикуват

Брой: ☺ ☺ ☺
Вид: засегнати граждани, 
лобисти, представители на групи 
с общи интереси,
политици, служители на 
администрацията
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НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ
Гражданско жури (citizen jury)

В гражданско жури неорганизирани, 
избрани на случаен принцип граждани 
извършват „гражданска оценка“ по 
конкретен въпрос, въз основа на 
техните собствени опит и знания.
В специализирани области те 
получават помощ от независими 
експерти.

Влияние върху вземането на решение (диалог)

Подходящ за:
• планиране на задачи на местно и регионално ниво, 
за подготовка на обобщени концепции
• когато е важно  колкото е възможно повече 
сегменти на населението да са балансирано 
представени при обсъждането на определен 
проблем
• когато са необходими едновременно  житейски 
опит и специализирани експертни познания

Продължителност:

Последователност на дейностите
• около 25 граждани се избират на 
случаен принцип, като се освобождават 
от рутинните си задължения (чрез 
съответно възнаграждение се компенсира 
загубата на доход за времето на 
провеждане на журито, организират се 
грижи за децата на тези от тях, които са 
родители, и пр.)
• всички участващи се информират 
подробно за проекта, предмет на 
гражданската оценка; те имат въз-
можности за разговори със  заинтере-
совани страни, специалисти, властите 
и т.н.; могат да  инспектират на място 
проекта, ако е приложимо
• участващите граждани разглеждат 
и обсъждат различните аспекти на 
проекта, предмет на журито, в малки 
групи, които многократно променят 
състава си
• получените резултати се описват под 
формата на „гражданска оценка“, която 
се представя на организацията, която е 
поръчала процеса

Брой: от ☺ ☺до  ☺ ☺ ☺
Вид: : подбрани граждани, 
експерти

Кръгла маса

На кръгла маса представители на 
заинтересованите страни обсъждат 
демократично определен въпрос/
тема в опит да се намери решение, 
приемливо за всички

Влияние върху вземането на решение (диалог)

Подходящ за:
• разрешаване на противоречиви проблеми от хора, 
представляващи конфликтни интереси
• когато и където назряват конфликти

Продължителност:

Последователност на дейностите
• Няма стандартизирана процедура за 
провеждане на кръгли маси. За да работи 
правилно кръглата маса е важно е да се 
осигури безпристрастен модератор, 
да се протоколират дискусиите и да се 
гарантира, че всяка група заинтересовани 
страни е представена от един и същ 
брой лица с право на глас, независимо от 
своята действителна (политическа) 
сила и влияние

Брой: от ☺ ☺до  ☺ ☺ ☺
Вид: представители на 
заинтересованите страни, 
експерти, политици
и служители в администрацията

Кръгла маса за оценка на 
въздействието

Това е специална форма кръгла маса, в 
която са заинтересованите страни 
активно участват в изготвяне на 
програма или стратегия с цел да се 
оцени нейното очаквано въздействие

Влияние върху вземането на решение

Подходящ:
• при изготвяне на програми и стратегии

Продължителност:

Последователност на дейностите :
• определят се целите на програмата или 
стратегията
• описва се настоящата ситуация в 
съответната област
• определя се обхвата на изследването 
(оценка на възможното въздействие)
• разработват се алтернативни начини 
за постигане на същите цели 
• различните алтернативи се 
анализират и оценяват по отношение на 
стратегическото им въздействие
• констатациите се документират в 
доклад за оценка на въздействието

Брой: от  ☺ до ☺ ☺
Вид: представители на 
заинтересованите страни, 
експерти, политици  и служители 
в администрацията

Консултативен уъркшоп или 
конференция

Консултативен уъркшоп или 
конференция
Това са фасилитирани събития 
(направлявани от специален 
модератор), при които акцентът 
е върху задълбочено проучване на 
проблем, свързан с политики, планове, 
стратегии, чрез обсъждане, като 
участващите се насърчават да се 
учат от предоставената информация 
и от изразените от другите  различни 
гледни точки
При консултативния уъркшоп 
участниците се стимулират 
от атмосфера, насърчаваща 
креативността, за да може 
да се разработят творчески, 
нестандартни решения на настоящи 
проблеми
При консултативната 
конференция специално подбрани 
участници, представляващи всички 
заинтересовани страни, работят по 
решаването на въпроси, изискващи 
дългосрочно планиране на нивото 
на общността или организацията, 
обикновено по въпроси, свързани 
с бъдещи планове и стратегии за 
действие.

Консултиране
Влияние върху вземането на решение

Подходящ за:
• Когато разглежданата темата е сложна и 
дебатът би имал полза от разяснения и обяснения, 
обмисляне и достатъчно време за разработване на 
обмислени становища
• Когато стремежът е да получи не само 
информация за различните възгледи на хората, но 
и защо те мислят така
• Когато решението изисква компромиси 
между различни варианти на политиката, и 
участниците чрез съвместно усилие могат 
да проучат последиците от алтернативите 
варианти за постигане, което има за резултат 
вземане на по-информирано решение.
• Когато органът, вземащ решение, не може/следва 
самостоятелно да вземи и приложи решението, а е 
необходимо да привлече в процеса и други страни/
участници.
• Когато заинтересованите страни ще полза от 
възможността да се срещнат и да се установят 
траен контакт и комуникация помежду си
• Когато стремежът е да се ангажират 
заинтересовани страни, които са по-малко склонни 
да отговорят на писмена консултация

Продължителност:  ? 

Последователност на дейностите – 3 
фази:
• Фаза на критика: анализ на настоящата 
ситуация и идентифициране на 
проблемите
• Фаза на фантазиране: разработване 
на идеи и предложения, които могат да 
бъдат и  утопични, като фактически 
ограничения се игнорират на този 
етап. Нахвърляне на идеи и планове 
за бъдещето, постигане на консенсус 
относно конкретния план, който да бъде 
възприет, планиране на конкретни мерки
• Фаза „назад към реалността“: проучване 
как тези предложения могат да бъдат 
приведени в изпълним вид и как да бъде 
реализирано изпълнението им

Консултативните уъркшопове 
и конференции изискват умело 
фасилитиране, за да се гарантира, 
че всички участници имат равни 
възможности за участие

Брой: от  ☺ до ☺ ☺ ☺

Вид: граждани, представители  
на заинтересовани страни, 
експерти, политици и
служители в администрацията
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НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ
Панел от заинтересовани страни 
(stakeholders panel)

Това са големи и често 
представителни групи от 
заинтересовани страни, свикани от 
публични органи, които редовно се 
канят да отговарят на консултации 
или да дават свой принос и обратна 
връзка по други начини.

Консултация

Подходящ за:
• Когато публичният орган желае група 
заинтересовани страни „при повикване“ да 
отговорят по консултирани въпроси и да дадат 
инцидентно становище по въпроси от определена 
сфера
• Когато е вероятно да има многократни 
консултации по сходни въпроси.
• Когато консултациите ще продължат по-
продължително време
• Панелите от заинтересованите страни са 
избирателно (непредставително) формирани и 
затворени за външни участници, поради което би 
следвало да се ползват като допълнение към други, 
по-приобщаващи методи за гражданско участие

Продължителност: от  до

Последователност на дейностите
• публичният орган идентифицира 
и кани заинтересованите страни, 
които да бъдат включени в списък на 
заинтересовани страни, които ще бъдат 
периодично канени да дават мнение 
и изразяват становище по актуални 
въпроси от определена политика
• когато сметне това за полезно,  
публичният орган кани включените в 
групата заинтересовани страни да дадат 
инцидентно становище по конкретни 
актуални въпроси на съответната 
политика

Брой: от  ☺ до ☺ ☺ ☺

Вид:  представители на 
заинтересовани страни

Консултативни или експертни групи 
от заинтересовани страни

Това са малки по състав групи (коми-
тети, работни групи и пр.), включва-
щи заинтересовани страни, форми-
рани за да подпомогнат информи-
раното вземане на решения от съо-
тветните публични органи, да участ-
ват в консултации или да монитори-
рат  консултативните дейности
и развитието на съответните поли-
тики. На участниците в групата се 
предоставя достъп по необхо-димата 
информация, като групата може да 
бъде свикана еднократно (инцидентно) 
или да провежда регулярни срещи.

Консултация 
Влияние върху вземането на решение

Подходящ за:
• Когато за решаването на определен въпрос по 
политиките ще е полезно не само да се вземе 
становището, но и да се почерпи от експертното 
знание на заинтересованите страни
• Когато за заинтересованите страни ще е 
от полза от възможността да се срещнат и 
да установят траен контакт и комуникация 
помежду си
• Преди консултирането или на етапа на ранно 
консултиране - за да се информира и да коментира 
плана за консултации
• При търсене на ранен и фокусиран ангажимент от 
страна на ключови заинтересовани страни
• След консултацията - да следи напредъка и да 
изисква отчетност от страна на съответния 
публичен орган

Продължителност: 

Последователност на дейностите
• публичният орган идентифицира 
заинтересованите страни, чието учас-
тие в консултативна или експертна 
работна група  би било полезно за 
публичния орган, с оглед по-доброто 
му информиране за позициите на заин-
тересованите страни и/или да се ползва 
от черпи експертните им познания
• групата се кани да предостави 
информация и становища по конкретни 
въпроси, свързани със съответната 
политика и/или да осъществява 
независимо наблюдение на нейното 
изпълнение
• заседанията на групите се протоко-
лират, като изготвените становища 
и доклади се предоставят на публичния 
орган

Брой: от ☺ до ☺☺

Вид: представители на 
заинтересованите страни от  
определена политика

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ
Консултативни органи и органи за 
съвместно вземане на решения, 
формирани на партньорски принцип 
(„партньорски органи“)

Това са формални, най-често 
нормативно регламентирани 
органи, създадени в изпълнение на 
конкретен закон или по преценка 
на администрацията в рамките на 
правомощията й, в които е предвидено 
гражданско участие. Партньорските 
органи могат да участват във 
всички етапи на процеса на вземане 
на решения и са особено важни при 
определянето на дневния ред, на 
подготовка на вземане на решението 
или в етапите на изпълнение.
Това е най-висшата форма на 
гражданско участие. На това 
ниво гражданското общество и 
публичните органи се обединяват за 
тясно сътрудничество и споделена 
отговорност за вземането на 
решения. 

Консултация 
Влияние върху вземането на решение (диалог и 
партньорство/споделена отговорност)

Подходящ за:
• Когато обхватът и важността на разглежданата 
политика изисква постоянно консултиране със 
заинтересованите страни
• Когато този формат на партньорство се 
изисква по силата на наднационален правен акт 
(напр. при управлението на общ. отношения, 
свързани с трудовите и осигурителните права 
на гражданите; управлението на средствата от 
ЕСИФ, и пр.)
• Тези инструменти се прилагат най-вече при 
формите на гражданско участие с по-голяма 
интензивност (диалог и партньорство), но 
е възможно да се прилагат и за целите на 
консултирането

Продължителност:
oтдо

 
 ~ (при неограничени със срок 

органи)

Последователност на дейностите:
• партньорският орган се създава с 
публичен акт. Съставът на органа, 
правомощията и процедурните му 
правила по правило се уреждат в 
акта, с който е създаден. Обикновено 
съществуването на органа не е 
ограничено със срок, но може да се 
създадат и партньорски органи за 
решаването на конкретен проблем
• заинтересованите страни, които е 
пре-двидено да имат „гражданско участие“ 
в органа, и публичната администрация 
излъчват своите представители в 
органа, органът избира председател и 
секретари, ако това е предвидено в акта 
за създаването м, органът приема съот-
ветни процедурните правила за рaбота, 
според случая
• Органът се свиква на заседания пери-
одично или ad hoc (инцидентно) при 
конкретен повод), на които се про-
веждат дискусии и вземат решения в 
областта на съответната политика, 
съгласно функциите на съответния орган
• Обикновено заседанията на органа се 
протоколират, като основни материали 
от работата на органа се оповестяват 
публично

Брой: от  ☺ до ☺ ☺
Вид: представители на 
заинтересованите страни,
експерти, политици, служители в 
администрацията

Съставът на органа и начинът 
за излъчване на членовете му 
по правило се уреждат в акта, с 
който е създаден



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в 
процеса  формулиране, изпълнение и мониторинг на  политиките в сферата на 

конкурентоспособността и иновациите“
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ИНСТРУМЕНТ/
МЕХАНИЗЪМ

ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО

ПРОЯВЛЕНИЕ ПО ЕТАПИТЕ НА ЦИКЪЛА НА ПОЛИТИКИТЕ (ПРОГРАМНИЯ ЦИКЪЛ)

СТРАТЕГИЧЕСКО 
ПЛАНИРАНЕ И 

ПРОГРАМИРАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ МОНИТОРИНГ ОЦЕНКА И 

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ

НЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

ПАСИВНИ
Публикации в 
интернет

Публикуване на информация относно 
идентифицираните проблеми и 
нужди и планираните политики 
и програми.
Публикуване на консултативна 
документация, необходима 
за съгласуване и обществено 
обсъждане с целевите групи и други 
заинтересовани страни

Публикуване на текуща информация относно 
провежданите икономически политики и програми 
и схеми за помощ, оповестяване на постигнатия 
напредък в изпълнението и пр. (напр. публикуване 
на новини и по-детайлна информация относно 
текущи и предстоящи схеми по ОПИК, ОПНОИР, 
НИФ и ФНИ).
Публикуване на методически документи и указания 
относно изпълнението  (наръчници, ръководства 
и пр.).
Публикуване на информация относно хода на 
изпълнението на оперативните програми. 

Публикуване на информация относно 
провеждания мониторинг на 
политики/програми. Оповестяване 
на готовите мониторингови 
доклади.
Публикуване на резултати 
(класиране) по схеми за БФП по 
посочените инструменти и списък 
на сключените договори, и пр.

Публикуване на информация относно 
провежданите предварителна/
текуща и междинна/заключителна и 
последваща оценка на изпълнените 
политики и програми.
Оповестяване на докладите от 
извършените оценки.

Типизирани анкетни 
проучвания и 
допитвания до 
бизнеса за проучване 
нагласите му

Получаване на структурирана 
обратна информация от страна 
на заинтересованите страни и 
целевите групи относно тяхното 
мнение, гледни точки, потребности, 
очаквания и интереси във връзка 
с разработваните икономически 
политики и програми

Получаване на структурирана обратна 
информация от страна на пряко ангажирани 
в изпълнението заинтересованите страни, 
вкл. бенефициенти, браншови организации и 
пр., относно проблеми по изпълнението  на 
конкретните политик и програми

Получаване на структурирана 
обратна информация от страна 
на заинтересованите страни и 
целевите групи относно мнението 
им за напредъка по изпълнението на 
конкретна икономическа политика 
или програма, нейните силни и 
слаби страни, възможности за 
оптимизиране и разви

Получаване на структурирана 
информация от страна на 
заинтересованите страни 
и целевите групи в хода на 
извършваната независима оценка 
на икономическите политики и 
програми, относно мнението им 
за напредъка по изпълнението на 
конкретна икономическа политика 
или програма, нейните силни 
и слаби страни, възможности 
за оптимизиране и развитие и 
очакванията им за бъдещето

Целеви 
информационно-
консултативни 
събити

Обществени форуми за представяне 
и обсъждане на проектите 
на стратегии, оперативни 
програми и пр. в сферата на 
конкурентоспособността и 
иновациите

Информационни дни по открити процедури 
за БФП (предоставяне на систематизирана 
информация относно открити процедури за БФП 
пред заинтересованите страни  и отговори на 
техни въпроси).
Сесии „Въпроси и отговори“ по процедури за БФП 
(изясняване по искане на заинтересовани страни на 
неясни и изискващи тълкуване въпроси по открити 
процедури за БФП).

Годишни информационни събития 
по ОПИК и ОПНОИР (отчитане на 
постигнатите резултати по ОП)

Информационни събития относно 
оценката на изпълнението на 
съответните икономически 
политики и програми

АКТИВНИ

Обществено обсъж-
дане на документи 
относно политики, 
програми, проекти

Провеждане на обществено 
обсъждане на проекти на 
стратегически документи (проекти 
на стратегии, ОП и пр.)

Провеждане на регламентирани процедури по 
обществено обсъждане на проекти на ИГРП и 
на Насоки за кандидатстване  по предстоящи 
процедури за БФП по ОПИК и ОПНОИР

Преки интервюта, 
фокус- групи, 
задълбочени 
допитвания и др. под. 
форми на дълбочинно 
проучване на мнението 
на заинтересованите 
страни

Използване на посочените форми 
на допитване за получаване на 
обратна информация и задълбочено 
разбиране за мненията, гледните 
точки, интересите, нагласите, 
страховете и очакванията на 
ключовите заинтересовани 
страни и целеви групи в процеса 
на подготовка на политики, 
стратегии, програми, с цел 
опознаване на нуждите и 
очакванията на целевите групи 
и съобразяване на политиката/ 
програмата/ стратегията с тях.

Използване на посочените форми на дописване 
за получаване на обратна информация и 
задълбочено разбиране за мненията, гледните 
точки, интересите, нагласите и очакванията 
на заинтересованите страни, целеви групи 
и потребители относно проблеми на етапа 
на изпълнението на съответната политика/  
програма.

Използване на посочените форми 
на проучване за получаване на 
обратна информация и задълбочено 
разбиране за мненията, гледните 
точки, интересите, нагласите, 
страховете и очакванията на 
ключовите заинтересовани страни 
и целеви групи по напредъка на 
разглежданата политика/програма, 
нейната ефективност и степента 
ù на съответствие с очакванията, 
потребностите и нуждите на 
бизнеса

Използване на посочените форми 
на дописване за получаване на 
обратна информация и задълбочено 
разбиране за мненията, гледните 
точки, интересите, нагласите, 
страховете и очакванията на 
ключовите заинтересовани страни 
и целеви групи, с цел евентуално пре-
формулиране на съответната 
политика/програма и на вклю-
чените в нея мерки с цел по-голямо 
съответствие с потребностите 
на заинтересованите страни и 
целевите групи, и нейната по-голяма 
ефективност и ефикасност 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Консултативни 
органи и органи за 
съвместно вземане на 
решения („партньорски 
органи“) в сферата 
на политиките по 
конкуренто-
способност и иновации

Най-често срещания инструмент 
/форма на партньорство между 
гражданския сектор, СИП, бизнеса 
и изпълнителната власт при 
планирането и разра-
ботването на политики и про-
грами в областта на конкурен-
тоспособността и иновациите

Следните партньорски органи имат 
роля на този етап от програмния 
цикъл:
• Консултативни съвети в обла-
стта на икономическото 
развитие, конкурентоспособ-
ността и иновациите (най-често 
срещаната форма на партньорство 
между гражданския сектор, СИП, 
бизнеса и изпълнителната власт 
при планирането и разработването 
на политики и програми в областта 
на конкурентоспособността и 
иновациите)
• Работна група за разработване на 
Споразумението за партньорство 
2021-2027 във връзка с подготовката 
на споразумението за партньорство 
между Р България и ЕС;
• Тематични работни групи за 
разработване ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и ОП „Наука 
и образование за интелигентен 
растеж“ 

Получаване на информация, обсъждане и решаване 
в партньорски формат на въпроси, възникващи 
в хода на изпълнението на политики и програми 
в областта на конкурентоспособността и 
иновациите

Следните партньорски органи имат роля на този 
етап от програмния цикъл:
• Консултативни съвети в областта 
на икономическото развитие, 
конкурентоспособността и иновациите, чрез 
формулиране на становища и  мнения относно 
планирани процедури за прилагане на програмите
• Комитет за наблюдение на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и ОП „Инициатива 
за МСП“ (относно планиране на конкретните 
процедури за прилагане на програмите)
• Комитет за наблюдение на ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ относно 
планиране на конкретните процедури за прилагане 
на програмите.

Следене, обсъждане и вземане на 
решения във връзка с наблюдението 
и отчитането на изпълнението на 
съответните политики и програми.

Следните партньорски органи имат 
роля на този етап от програмния 
цикъл:
• Консултативни 
съвети в областта на 
икономическото развитие, 
конкурентоспособността и 
иновациите във връзка с възможна 
обратна връзка от бизнеса относно 
изпълнението или ефекта от 
реализацията на дадена политика 
или програма
• Комитет за наблюдение 
на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и 
ОП „Инициатива за МСП“ (по 
отношение мониторинга на 
двете оперативните програми,  
постигането на заложените цели и 
индикатори за изпълнението)
• Комитет за наблюдение на 
ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ (по 
отношение мониторинга на 
двете оперативните програми,  
постигането на заложените цели и 
индикатори за изпълнението.)

Проследяване на дейностите 
по оценка на политиките и 
програмите, преглед на заклю-
ченията и предприемане на 
действия за изпълнение на 
препоръките от оценките, вкл. 
евентуално преформулиране 
на политиките и програмите 
в съответствие с изводите от 
оценката

Следните партньорски органи имат 
роля на този етап от програмния 
цикъл:
• Консултативни съвети в област-
та на икономическото развитие, 
конкурентоспособността и 
иновациите във връзка с обсъждане 
и вземане на решения за евентуално 
преформулиране на политиките 
и програмите вследствие от 
заключенията и препоръките 
оценката за изпълнението
• Комитет за наблюдение на ОП 
„Иновации и конкурентоспо-
собност“ и на ОП „Инициатива за 
МСП“ (обсъжда информацията от 
извършените оценки, и предприе-
тите действие за изпълнение на 
препоръките) 
• Комитет за наблюдение на 
ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ (обсъжда 
информацията от извършените 
оценки, и предприетите действие за 
изпълнение на препоръките)

КОНКРЕТНИ ПРИЛАГАНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО (ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ)
В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКИТЕ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ
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